
ล าดบั ชื่อโครงการ งบประมาณทีไ่ดร้ับ งบประมาณทีใ่ชจ้ริง ส่วนตา่ง คิดเป็น หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซ้ือ จัดจ้าง

1 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
หมู่ที ่7 - หมู่ที ่11

1,716,000.00 1,692,000.00 24,000.00 1.40 √ งปม.ค้าง
จ่ายปี 63

2 โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-004 สายวัด
ไทรทอง-บ้านป่าขาด หมู่ที ่9 บริเวณ กม.ที ่
1+495 - กม.ที ่1+678

    334,000.00       298,000.00 36,000.00     10.78  √ งปม.ค้าง
จ่ายปี 63

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองดอนใหญ่ ฝ่ัง
ซ้าย หมูที ่9

248,000.00    227,000.00      21,000.00       8.47 √ งปม.ค้าง
จ่ายปี 63

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองขโมย 262,000.00    240,000.00      22,000.00       8.40 √ เงินสะสม

5 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายหน้าศูนย์ ICT หมู่ที ่5 452,000.00    437,000.00      15,000.00       3.32 √ เงินสะสม

6 ก่อสร้างถนนหินผุ สายทางเชื่อมถนนเลียบคลอง
 D26-ถนนสายดอนวัด (พบ.ถ.36-005) หมู่ที่
 6 ต าบลบางขุนไทร

    492,000.00       490,000.00 2,000.00       0.41 √ เงินสะสม

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที ่9 สาย
เลียบคลองดอนใหญ่

250,000.00 250,000.00 0.00           -   √ เงินสะสม

8 วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.หมู่ที ่10 เลียบถนน
สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001)
 กม.ที ่1+268 ต าบลบางขุนไทร

    760,000.00       675,000.00 85,000.00     11.18 √ งปม.ค้าง
จ่ายปี 63

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.หมู่ที ่4 
เลียบถนนสาย (พบ.ถ.36-002)

211,000.00 211,000.00 0.00           -   √ เงินสะสม

ประเภทการจัดหา
หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง



10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที ่3 ด้านหลังทีท่ าการ 
อบต.บางขุนไทร

    570,000.00       536,000.00 34,000.00       5.96 √ เงินสะสม

11 ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.หมู่ที ่1 ข้างถนน 
(สาย พบ.ถ.36-002)

    478,500.00       458,000.00 20,500.00       4.28 √ งปม.ค้าง
จ่ายปี 63

12 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
หมู่ที ่7 - หมู่ที ่11

1,716,000.00 1,692,000.00 24,000.00       1.40 √ งปม.ค้าง
จ่ายปี 63

ล าดบั ชื่อโครงการ งบประมาณทีไ่ดร้ับ งบประมาณทีใ่ชจ้ริง ส่วนตา่ง คิดเป็น หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ จัดซ้ือ จัดจ้าง

1 ชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 200000 199000 1000 0.5 √ งปม.ค้าง
จ่ายปี 63

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลมฯ) 57000 53864 3136       5.50 √ งปม.ค้าง
จ่ายปี 63

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะคอมฯ เก้าอี้ท างาน) 5,800.00         5,800.00          -                        -   √ ข้อบัญญัติ

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) 138,300.00    136,500.00      1,800.00           1.30 √ ข้อบัญญัติ

5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านอาคาร อปพร) 30000 29760 240 0.8 √ งปม.ค้าง
จ่ายปี 63

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ ส ารอง
ไฟฟ้า)

35000 33400 1600       4.57 √ งปม.ค้าง
จ่ายปี 63

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค 
ส ารองไฟฟ้า)

         54,500.0           52,200.0        2,300.0       4.22 √

หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทการจัดหา



8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส ารองไฟฟ้า)          5,000.00           4,400.00         600.00     12.00 √ ข้อบัญญัติ
9 เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย(1 เคร่ือง)       58,000.00         57,600.00         400.00       0.69 √ ข้อบัญญัติ

10 เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย(7 เคร่ือง)     406,400.00       406,000.00 400       0.10 √ ข้อบัญญัติ

11 จัดซ้ือ DLTV ศพด.วัดดอนผิงแดด 30,700.00      29,000.00             1,700.00       5.54 √ อุดหนุน


